




Essa newsletter 
da Equipotel 2019 é 
mais um produto 
com nosso padrão 
de qualidade e 
credibilidade editorial. 
Assim como já 
fizemos várias vezes 
em anos anteriores, 
a newsletter tem 
como objetivo deixá-
lo bem atualizado 
sobre tudo o que 
está acontecendo 
na principal feira de 
hospitalidade da 

América Latina.
Aqui você encontra uma programação completa 

de todos os eventos paralelos que estão acontecendo, 
incluindo a grade de palestras. Algumas novidades que 
os expositores estão apresentando também podem ser 
vistas. E destaque para as empresas que conquistaram o 
Selo de Hospitalidade.

Aproveito para convidá-los a visitar nosso estande, 
que fica na Rua N 12, ao lado do Lounge da Equipotel, 
onde montamos uma redação para cobertura do evento 
e um estúdio de TV para entrevistas com renomados 
profissionais do setor. A todos uma ótima leitura e 
acompanhe a cobertura da Equipotel em tempo real em 
nosso site, mídias sociais e na edição impressa de outubro. 

Fique bem atualizado da 
Equipotel 2019
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57ª edição da Equipotel apresenta 
muitas novidades

Thais Faccin: “Este ano temos cerca de 300 marcas confirmadas, número superior a 2018”
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A 57ª edição da Equipotel, que acontece até 
essa próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, 
está com uma série de novidades para 
agregar ainda mais valor ao evento e criar 
experiências inovadoras aos visitantes. A feira 
ocupa uma área de 25 mil m² com cerca de 
300 marcas expostas de forma setorizada, 
com 238 empresas expondo. Dessas, 94 são 
marcas estreantes e 114 retonam após exporem 
em anos anteriores. Vários espaços inéditos 
foram criados para essa edição e a grade 
de programação está bem extensa e inclui 
talks e workshops. Serão mais de 200 horas 
de conteúdo para os mais variados perfis de 
profissionais de hospitalidade.

Thais Faccin, Gerente de produto da 
Equipotel, detalha nessa entrevista à Revista 
Hotéis, Mídia Oficial do evento, as novidades 
e o que será apresentado nessa edição que a 
consolida ainda mais como o maior evento de 
hospitalidade na América Latina, com previsão 
de receber 25 mil visitantes este ano. Confira.

Revista Hotéis – Quais são as principais 
novidades apresentadas na Equipotel 2019?

Thais Faccin – A Equipotel 2019 trará uma 
série de novidades para o visitante. Além de 
contar com 300 marcas confirmadas, número 
superior a 2018, a feira terá uma série de 
experiências que os profissionais de meios de 
hospedagem só encontrarão nesse evento. 
Investimos em quatro dias de conteúdo em 
nosso Auditório Hospitalidade e Café do Saber, 
com temas do setor e tendências, além de 
workshops e networking. 

Nossos visitantes vão conhecer espaços 
únicos, criados para essa edição da Equipotel. 
Alguns deles incluem programação exclusiva 
como talks e workshops. Serão mais de 200 
horas de conteúdo para os mais variados perfis 
de profissionais de hospitalidade. Nesta edição 
estamos lançando e-books exclusivos que 
podem ser baixados gratuitamente através 
de nosso site: https://www.equipotel.com.br/
Experiencias/Conteudo-Online  

R.H - Quantos expositores estão presentes 
nessa edição, marcas representadas e a 
metragem ocupada?

T.F - São 25 mil m² de área total do evento, 
com 300 marcas e 238 expositores, sendo 94 
marcas estreantes e 114 que retornam. Elas 
estão divididas em seis setores para facilitar 
a jornada do visitante. Alguns nomes que 
podemos destacar são:

• Arquitetura & Decoração: temos 
Aluminas, Green House, Keter, Roca do Brasil, 
Thonart, Trousseau, entre outras.

• Cozinhar & Servir: Aços Macom, Cozil, 
Elvi, Engefood, Glasart, Multivac, Schipper, 
Topema, Venâncio, Vista Alegre, entre outras.

• Lavanderia & Limpeza: Alliance, Girbau, 
Grupo Porfirio, entre outras.

• Relax & Bem-Estar: Freso, L’Occitane, 
Play Movie, Realgem’s, RenTV, Speed Kids, Royal 
Saunas, entre outras.

• Serviços & Manutenção: ABB, Husqvarna, 
Makita do Brasil, Rod-Car, Santander, 
Thyssenkrupp, entre outras.

• Tecnologia & Segurança: Asksuite, Assa 
Abloy, Desbravador, Omnibees, Oracle, TOTVS, 
VEGA I.T., WebSpot, entre outras.

R.H - O processo de setorização que estava 
em andamento já foi concluído nessa edição? 
Como foi a aceitação dos expositores e o que 
isso traz de benefícios?  

T.F - Fizemos um estudo com nossos 
expositores e visitantes sobre como eles 
queriam que a Equipotel fosse setorizada. 
Como resultado, decidimos dividir o evento 
em seis setores, de acordo com o interesse de 
nosso público: Cozinhar & Servir, Arquitetura & 
Decoração, Tecnologia & Segurança, Lavanderia 
& Limpeza, Relax & Bem-Estar e Serviços & 
Manutenção. Os benefícios para os visitantes 
é a fácil localização pelos setores. É possível 
encontrar em um único local aquilo que o atraiu 
até a Equipotel. Para os expositores aumentam 
as chances de busca assertiva por visitantes 
interessados naquele segmento de negócio. 

R.H - A Equipotel está propondo nesse ano 
uma série de experiências para os participantes. 

... decidimos dividir o evento em 
seis setores, de acordo com o 
interesse de nosso público
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Quais são e o que agregam ao evento? 
T.F - Os visitantes poderão ter acesso 

a conteúdo extremamente qualificado e a 
experiências exclusivas, voltadas a diferentes 
perfis de profissionais do mercado de 
hospitalidade. Buscamos palestrantes e 
expositores inovadores, que conversem com o 
cenário atual do mercado. É por isso que nossas 
palestras, talks e workshops são ministrados 
e possuem curadoria de profissionais que 
entendem do assunto. As experiências estão 
divididas em quatro pilares: Conteúdo, 
Inovação, Negócios e Relacionamento.

R.H - Qual é a expectativa de público 
visitante, qual é o perfil e o que eles podem 
esperar desse evento?

T.F - Na edição de 2018 tivemos a presença 
de cerca de 24 mil visitantes qualificados, 
sendo 78% com verba para investir e 67% com 
poder de compra. Nossa expectativa para 
esse ano é a presença de 25 mil visitantes.  
O visitante na Equipotel tem um perfil bem 
definido: são proprietários e gestores de toda 
a indústria de hospitalidade, podendo ser de 
meios de hospedagens (alojamento), bares 
e restaurantes, hospitais, spa, arquitetos 
e designers de interiores, construtoras, 
representantes comerciais, coletivos 
(condomínios, shoppings, clubes e academias), 
distribuidores, atacadistas e varejistas. 

R.H - Que ações estão criando para aproximar 
os gestores de compras e os expositores e qual 
expectativa esperam alcançar?

T.F - Reconhecida como gerador de 
negócios, a Equipotel traz em sua 57ª edição 
três representantes para realizar encontros de 
compras. No primeiro dia teremos o Encontro 
Corporativo de Compras realizado pelo FOHB 
-Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que 
promove anualmente rodadas de negócios 
entre gestores de compras corporativas das 

redes associadas com fornecedores de diversos 
segmentos. É uma oportunidade para os 
compradores conhecerem novos fornecedores, 
como também aprimorarem negociações com 
seus parceiros atuais. Para os fornecedores, o 
Encontro promove uma importante aproximação 
e a oportunidade de apresentarem seus produtos 
a um importante segmento de mercado como 
uma rede hoteleira.

No segundo dia, convidamos o grupo DIEFS 
-Distribuidores Especializados em Food Service, 
iniciativa que reúne empresas que atuam em 
80% do território nacional, além de distribuidores 
do Chile e da Argentina. No encontro, o objetivo 
é que os distribuidores se tornem uma solução 
de abastecimento para seus clientes, em todas 
as frentes de atuação. A Rodada de Negócios 
do Grupo DIEFS na Equipotel consiste em 
possibilitar novas propostas de negócios em 
um bate-papo individual com os distribuidores 
do grupo.

No terceiro dia a HotelShop, uma plataforma 
desenvolvida pelo Grupo Nobile para 
atender hotéis independentes que utilizam a 
distribuição do grupo, fará a homologação de 
novos fornecedores no Encontro de Negócios 
da Equipotel.

R.H - Esse ano vocês estão fazendo 
novamente o Selo Hospitalidade. Como ele foi 
recebido pelos expositores e quantas inscrições 
foram feitas?

T.F - Pudemos perceber que a credibilidade 
do Selo Hospitalidade tem aumentado a cada 
edição, e é uma oportunidade de as marcas 
serem cada vez mais reconhecidas no mercado. 
No ano passado foram recebidos produtos 
de 35 expositores e 55 lançamentos. Na 57ª 
edição tivemos o cadastro de 101 produtos 
por 41 empresas expositoras, o que demonstra 
um interesse do expositor em promover a 
sua marca através da seleção realizada pela 
Revista Hotéis e o Conselho Consultivo.  

Na edição de 2018 tivemos a 
presença de cerca de 24 mil 
visitantes qualificados, sendo 78% 
com verba para investir e 67% com 
poder de compra

É uma oportunidade para os 
compradores conhecerem novos 
fornecedores, como também 
aprimorarem negociações com 
seus parceiros atuais



7

Entrevista
Newsletter | Equipotel 2019



Entrevista
Newsletter | Equipotel 2019

8

Novidades
Newsletter | Equipotel 2019

Equipotel aposta em experiências de inovação, conteúdo, negócios 
e em expositores exclusivos

O mais importante evento da hotelaria latino-
americana traz novidades que o visitante só 
encontrará na Equipotel. Com o tema “Onde 
a hospitalidade se reinventa”, a 57ª edição da 
Equipotel, evento sinônimo de hospitalidade na 
América Latina, ocupa uma área de 25 mil m² onde 
mais de 300 marcas receberão 25 mil visitantes 
qualificados até a próxima sexta-feira, dia 13 de 
setembro, das 13h00 às 21h00, no São Paulo Expo.

Os 238 expositores serão divididos em seis 
diferentes setores:  Cozinhar & Servir, Arquitetura 
& Decoração, Tecnologia & Segurança, Lavanderia 
& Limpeza, Relax & Bem-Estar e Serviços & 
Manutenção. A divisão obedeceu às solicitações 
dos expositores e do público visitante. “A 57ª edição 
da Equipotel reflete a maturidade do mercado e 
mostra a disposição das empresas em conquistar 
novos clientes. As visitas ao nosso site e às nossas 
redes sociais mostram o interesse também de 
novos empreendedores. Acredito que será um 

ano histórico para a Equipotel, com excelentes 
resultados quantitativos e qualitativos”, destaca 
Thais Faccin, Gerente de produto da Equipotel.

Mostrando a importância da Equipotel para 
expor produtos e apresentar soluções, diversos 
fornecedores que já conquistaram o Troféu 
Fornecedor Destaque da Hotelaria, organizado 
pela Revista Hotéis e patrocinado pela Equipotel, 
estão presentes. O Troféu é a maior homenagem 
dos hoteleiros no Brasil aos fornecedores do setor 
e, na edição de 2018, teve 4.258 votos de hoteleiros 
de várias partes do Brasil.

Os expositores de Tecnologia & Segurança 
que participam da Equipotel 2019 e receberam a 
premiação trazem seus portfólios para o evento. A 
Saga Systems recebeu o Troféu como fornecedor 
destaque de Cofre Eletrônico e Fechadura 
Eletrônica. A Vega I.T., destaque em Empresa de 
Gerenciamento de Tarifação e Controle de Acesso 
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à Internet, traz para a feira seu novo lançamento de 
serviço de entretenimento no quarto. A Desbravador 
Software recebeu a premiação por seu serviço 
de Software de Gerenciamento Hoteleiros, e a 
empresa destacará no evento o Desbravador Light 
Web - sistema de gestão para hotéis de médio e 
pequeno porte, hostels e pousadas, 100% online. A 
Office Collection recebeu o título como Fabricante 
de Uniformes Profissionais. Já a Rentv foi destaque 
em Locação de Eletroeletrônico. 

No setor de Arquitetura & Decoração, a Equipotel 
recebe a TEKA, agraciada com o Troféu Fornecedor 
Destaque da Hotelaria, reconhecendo a excelência 
da empresa em enxovais de cama, mesa e banho. 
No estande da empresa, os visitantes poderão 
encontrar todos os itens da linha de cama, toalhas 
de mesa, guardanapos, toalhas de banho com fios 
penteados e roupões profissionais em diferentes 
gramaturas e tamanhos. A VAG Confecções, 
ganhadora como Fabricante de Cortinas, traz a sua 
expertise no setor para a hospitalidade. Participam 
também a Aluminas Móveis, vencedora em Móveis 
para Área Externa; Tomberlin, premiada como 
destaque em Mobiliários para eventos; e a Crismoe, 
expositora de louças e metais para banheiros, que 

Já o setor de Relax & Bem-Estar recebem 
os vencedores: Harus, no quesito Amenidades 
e Altenburg em Travesseiros. Lavanderia & 
Limpeza conta com a participação da Girbau, 
vencedora de Equipamentos de Lavanderia, e 
Kimberly-Clark, destaque como Fabricante de 
Material de Limpeza. A Equipotel conta com o 
setor de Serviço & Manutenção, representado 
pela Leucotron, vencedora na categoria 
Equipamentos de Telefonia.

ganhou o prêmio em 2018 na categoria Acessórios 
para Banheiros. 

Os visitantes do setor de Cozinhar & Servir 
poderão conhecer os lançamentos e produtos das 
marcas vencedoras do Troféu. A Schipper, com 
destaque em Distribuidor de Utensílio de A&B, traz 
para a Equipotel pratos stoneware da linha Costa 
Nova. A Alfatec, reconhecida pela premiação de 
Fabricante de Equipamento de Cozinha; a Prática 
como Fabricante de Fornos; e a Marfrig, ganhadora 
como Distribuidor de Carne, são os outros 
destaques do setor. Vários expositores trouxeram 
o Troféu conquistado para expor no estande ou 
adesivaram essa importante conquista no estande.

Essa é a maior homenagem dos hoteleiros no Brasil aos fornecedores do setor
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Conteúdo, Inovação, Negócios e Relacionamento
A partir das várias sugestões, a Equipotel 

2019 propõe uma série de experiências para os 
participantes, estruturadas em quatro pilares: 
conteúdo, inovação, negócios e relacionamento. 
Se no ano passado foram 49 horas de conteúdo, 
a Equipotel preparou para este ano uma 
programação ainda mais extensa para todos os 
profissionais. Durante os quatro dias de duração, o 
evento receberá palestrantes em diversos espaços 
distribuídos pelo pavilhão, para conversar sobre 
tendências e negócios. A curadoria trará temas 
de interesse a toda indústria de hospitalidade: das 
grandes tendências da hotelaria no mundo às 
perspectivas de mercados e cenários possíveis para 
os próximos anos. Confira como serão os eventos 
baseados nos quatro pilares mencionados.

Conteúdo
Café do Saber: quatro arenas com temas de 

grande relevância para o profissional do setor. Sob os 
temas Gestão, Implantação, Pessoas e Tecnologia, 
as arenas abordarão palestras e workshops 
sobre os principais conceitos em decoração, 
iluminação e necessidades do setor hoteleiro frente 
a novas tecnologias, além de gestão de pessoas 
e funcionários e formas de liderança e perfil do 
hoteleiro. Durante o evento, as arenas aproximam 
o visitante de conteúdos essenciais para aprimorar 
negócios e atender clientes.

No tema implantação, destaque para a palestra 
do Arquiteto Eduardo Manzano, CEO/Design Director 
do EMDAStudio, que abordará o tema Coliving e 
hotelaria para millennials e a da Arquiteta Ana 
Vidal, Coordenadora de Projetos Especiais do Vidal 
e Sant’Anna Arquitetura, que abordará o tema 
Experiências memoráveis para o hóspede através 
do design. Outra palestra bastante interessante 
nesse espaço será o de Frank Kreppel, Diretor da 
Schipper Consultoria Internacional, que abordará 
o tema: Como equacionar o enxoval de A&B para 
hoteis, pousadas e restaurantes. 

O Café do Saber Tecnologia conta com curadoria 
do site Hôtelier News e curadoria e patrocínio da 
Vega I.T. No dia 10, o programa inclui Osvaldo Julio 
Neto, Gerente de novos negócios na Transamérica 
Hospitality Group, com o tema “Tecnologias On Stay 
que ajudam a operação”; e Jamyson Machado Gois 
falando da “IPTV na Hotelaria”. Finalizando o primeiro 

dia, André Noer, CCO da VEGA I.T., apresenta “Guest 
Experience: Quanto vale a Experiência?”. 

O segundo dia conta com apresentação de 
Melanie Teixeira, da Omnibees, falando sobre 
“Segredos da Distribuição de Vendas”; Carla 
Carboni e Lucas Leandro, da Vega I.T., debatendo 
“Experiências do Cliente” com foco em pesquisa 
de satisfação e personalização. E Luiz Wagner Grilo, 
Gerente da Alcatel na América Latina, explicando a 
“A importância de wi-fi na hotelaria”. 

A arena de tecnologia recebe no terceiro 
dia, Nilson Bernal, Presidente do Jurema Águas 
Quentes, com o case de seu empreendimento: 
“Como a tecnologia transformou a experiência”. 
Jessé Resende, CEO da Saga Systems, palestra 
sobre “Segurança Física e Controle de Acesso por 
Bluetooth”; Marcelo Salomão, Head de T.I da Accor na 
América Latina, aborda “Tendências de Tecnologia 
na Hotelaria”. Fabio Santana, CEO da Faitec e Marcos 
Gonçalves, CEO da Visotech, dividem o espaço em 
um debate sobre “PMS Centralizado e Manutenção 
do Banco de Dados”. 

O último dia conta com Maycon Gabry, CEO 
da Markweb, explicando “Como aumentar a sua 
lucratividade com o Marketing Digital”; durante 
a tarde Leandro Borges e Heitor Ribeiro, da VEGA 
I.T., conversam sobre “Uso de aplicativos para 
transformar a hospedagem”. Ícaro Jordão, Gerente 
de desenvolvimento da TOTVS, aborda o presente 
do setor em “Hospitalidade 4.0 – Como a tecnologia 
contribui na experiência do hóspede”. Gustavo 
Syllos, CEO da Forma e Conteúdo, finaliza o Café 
do Saber Tecnologia na Equipotel com “Como a 
tecnologia e mobilidade melhoram a experiência 
do hóspede”. 

Inovação
O Auditório Hospitalidade, além de sediar a 

Cerimônia de Abertura, terá uma série de palestras 
e eventos como: o Hostel Hour no primeiro dia da 
feira, logo após a cerimônia de início, com curadoria 
de Marina Moretti, fundadora do Ô de Casa Hostel. 
Representantes do Hostel World, pela primeira vez no 
Brasil, apresentam dados da hostelaria na América 
Latina. O espaço receberá profissionais da Europa e 
da América Latina. O encontro será a oportunidade 
de debater e conhecer dados inéditos da Hostel 
World sobre o mercado brasileiro. “Receberemos o 



13

Novidades
Newsletter | Equipotel 2019



Entrevista
Newsletter | Equipotel 2019

14

Novidades
Newsletter | Equipotel 2019

fundador do hostel peruano Loki, o maior da América 
do Sul, apresentando o The Ultimate Latin America 
Party Hostel. Além de Rafael de Moraes Pereira, 
Gerente de expansão do Sant Jordi Hostels, falando 
sobre a trajetória de sucesso da rede no mercado 
Europeu. Também teremos dados exclusivos sobre o 
Perfil do Viajante no Brasil, apresentado por Fabrizio 
Giulio, CSO do Hostel World”, comenta Marina.

A expectativa é que o auditório permaneça lotado todos os 
dias, como aconteceu no ano passado

Já no dia 11/09, os hotéis independentes 
participam do III Fórum Brasileiro de Hotéis 
Independentes pelo Grupo Nobile, abordando as 
principais discussões sobre o aprimoramento do 
setor. O objetivo do Fórum é ser palco de discussões 
sobre o aprimoramento da hotelaria independente. 
Nesta edição, os painéis terão como foco temas 
relacionados as inovações e tendências na 
gestão de marketing e distribuição; Incremento da 
lucratividade com baixo investimento e na Gestão 

De acordo com estudos do relatório Brasil em 
Números 2017, da Jones Lang LaSalle, dos 537,4 
mil quartos disponíveis nas ofertas nacionais, 
64,8% deles são da hotelaria independente. 
Os hotéis independentes com mais de 20 
apartamentos representam 53% da oferta 
hoteleira nacional, o que equivale a 5.400 hotéis, 
com 298.325 quartos disponíveis no mercado. 
“Estamos muito otimistas com mais esta edição 
do Fórum, que vem se consolidando como um 
espaço de compartilhamento de conteúdo 
de relevância para a hotelaria independente. 
Como é habitual, traremos soluções concretas 
para que sejam incorporadas nas gestões 
hoteleiras, podendo de fato agregar valor aos 
hotéis”, declara Adriana Paiva, Líder do evento.

Renomados profissionais do segmento 
hoteleiro debaterão temas importantes e 
atuais como: Como fazer o adequado plano 
de marketing e vendas do seu hotel e garantir 
quartos cheios o ano todo; Cinco passos 
para criar vantagens competitivas para seu 

sustentável do negócio hoteleiro, com intuito 
de propiciar aos participantes conteúdos que 
promovam vantagens competitivas a seu hotel.
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hotel; Categorização com baixo investimento, 
uma forma inteligente ao incremento na 
lucratividade do seu hotel e Gestão sustentável 
na hotelaria.

O dia 12/09 será dedicado ao BCB – Bar 
Convent São Paulo, evento da Reed Exhibitions 
Alcantara Machado, que teve uma primeira 
edição de sucesso em junho de 2019 e traz as 
principais tendências do mercado de bebidas 
premium e mixologia. 

O último dia da programação trará o 
Workshop de Governança Hoteleira ministrado 
pela ABG - Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria. Sob comando de 
Maria José Dantas, Presidente da associação, o 
Auditório Hospitalidade receberá o Workshop, 
que abordará assuntos fundamentais para 
a atualização dos profissionais do setor. 
A programação contempla temas como 
princípios da hospitalidade, conceitos de valor 

e melhores práticas do setor; profissionalização 
da governança hoteleira; gestão e liderança. 
“Para a ABG é uma excelente oportunidade 
participar da Equipotel. Levaremos conteúdo 
voltado à hospitalidade, com foco em gestão 
operacional e de grande relevância para o 
setor. O evento reúne um conteúdo de grande 
valor”, completa Maria José Dantas.

Ela destaca na programação temas como: 
Os Princípios da Hospitalidade para um 
Atendimento de Excelência, apresentando 
conceitos de valor e as melhores práticas 
do segmento. Esse tema também leva 
uma abordagem focada na mudança de 
comportamento das equipes para excelência 
do atendimento a superação das expectativas 
do cliente para promover o encantamento.

A Profissionalização da Governança 
Hoteleira é o segundo tema abordado e 
busca sensibilizar o setor para o atingimento 
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de melhores resultados a partir da 
melhoria da formação técnica das 
equipes operacionais. O método ABC 
de Housekeeping será apresentado 
como um grande aliado à melhoria da 
qualidade e produtividade das equipes. O 
uso de novos materiais e equipamentos, 
somados à técnica, complementam os 
processos de qualificação operacional 
que será apresentado.

A padronização de serviços e a 
gestão de processos e de qualidade são 
ferramentas que os gestores do setor 
de Governança prescindem para sair 
do modo intuitivo de trabalhar e adotar 
um modelo de gestão profissional. A 
gestão de processos promoverá uma 
transformação no modo de trabalho 
da governança e os resultados práticos 
desse modelo de gestão profissional 
serão perceptíveis pelos resultados na 
satisfação das equipes e dos clientes, na 
redução de falhas, aumento da qualidade 
e produtividade.

O desenvolvimento das lideranças e a 
profissionalização no setor de governança 
precisam caminhar de acordo com 
a nova exigência do mercado, que 
busca um novo perfil profissional. Essa 
abordagem chama a atenção e propõe 
uma reflexão aos profissionais que 
atuam ou os que desejam atuar na área 
de governança para suas oportunidades 
e empregabilidade nos próximos anos.

Maria José Dantas: “Levaremos conteúdo voltado à 
hospitalidade, com foco em gestão operacional e de 

grande relevância para o setor”
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Motel Design inovador
A 7ª edição do Motel Design, promovido 

pela ABMotéis - Associação Brasileira de 
Motéis, durante a 57º Equipotel, espera receber 
seis mil visitantes. O espaço irá concentrar 
todas as iniciativas voltadas para o setor 
moteleiro e os empresários ainda poderão ter 
contato com fornecedores parceiros e fazer 
networking corporativo. O estande foi montado 
apresentando conceitos arquitetônicos e de 
gestão inovadores ao setor moteleiro e a entrada 
é franca. Para esta exposição, a associação 
trará um conceito inovador em arquitetura 
de suítes: um quarto com piscina privativa 
incorporada, que estará em um estande de 
275 m² da ABMotéis. A área, projetada pelo 
escritório Idea Prima Arquitetura e inspirado 
no aniversário de 100 anos da Escola de Arte 
Bauhaus, é uma amostra do que vem sendo 
feito de mais moderno e conceitual no setor.

Ainda no evento, os visitantes do estande 
poderão participar de um ciclo de oito palestras 
com temáticas diversas, incluindo arquitetura, 
governança, branding, entre outros, como 
a “Motel da era digital - previsões para a 
motelaria do futuro”, que será ministrada pelo 
Presidente da associação, Felipe Martinez, e 

um dos diretores, Leonardo Dib. “A grade está 
imperdível e o empresário deve se programar 
para estar presente nos quatro dias de feira. 
Ele deve encarar essa semana como uma 
oxigenação de ideias para voltar ao seu 
negócio motivado e reenergizado para inovar”, 
destaca Dib.

Para o gestor, o Motel Design vai além de 
ser apenas uma reunião de empresários. “É 
um momento em que promovemos debates 
importantes, apresentamos tendências 
e, ainda, oferecemos educação ao setor 
com as palestras”, revela Dib. Segundo 
ele, a participação da ABMotéis por meio 
do Motel Design na Equipotel reforça a 
responsabilidade de profissionalizar o setor 
moteleiro e estabelecê-lo definitivamente no 
segmento de hospitalidade. “Diversos motéis 
já vêm se destacando no cenário nacional 
com o trabalho que vêm fazendo. E, na medida 
em que todos os empresários ganharem essa 
consciência de que o mundo mudou e de que o 
próprio negócio precisa se adequar, a imagem 
do setor mudará”, concluiu Dib.

Os visitantes, além de experenciarem as 
tendências para motéis – contando uma 
inovadora suíte com piscina – ainda contam 
com o Guia de Motéis Talks, espaço de 
debates e palestras, durante todos os dias 
de evento. Haverá especialistas do setor 
ministrando palestras e compartilhando 
tendências, novidades e cases de sucesso 
e os participantes terão uma oportunidade 
única para se inspirar e adquirir conhecimento 
técnico com exclusividade.

Perspectiva do projeto Motel Design 2019

Felipe Martinez, Presidente da ABMotéis, palestrará sobre o tema: 
Motel da era digital - previsões para a motelaria do futuro
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Serão ministradas duas palestras por dia 
com início às 16h30 e término às 18h30. Confira 
a grade de programação:

Dia 10 de setembro - Guilherme Sebastiany, 
Sócio-fundador do Sebastiany Branding 
abordará o tema:  Como construir a reputação 
da sua empresa. Maria José Dantas, Diretora 
da Governança.com e Presidente Nacional da 
ABG abordará o tema Mudanças no modelo 
clássico de serviços.

Dia 11 de setembro - Conceito da suíte 
– Motel Design 2019 e debate: Arquitetura 
na Motelaria. Quem fará esse debate serão 
as Arquitetas Debora Ambrosio e Patricia 
Fochi Araújo. Elas são Sócias na Idea Prima 
Arquitetura e Design e responsáveis pelo 
projeto da Suíte no Motel Design. Em seguida 
haverá a palestra sobre Novas tecnologias em 
design de interiores abordado por Anderson 
Scriboni, CEO da Architettura/Scriboni.

Dia 12 de setembro - Julio Cosentino, Diretor 
Executivo da empresa Rentv abordará o tema - 

Equipotel Kitchen by Engefood
Uma das principais marcas do setor de food 

service no Brasil, a Equipotel Kitchen é uma 
iniciativa inédita no evento e tem como objetivo 
trazer aos profissionais de gastronomia as 

Recebendo um hóspede de 5000 noites no seu 
hotel. A outra palestra terá como tema Motel 
da era digital - previsões para o futuro da 
motelaria, com Leonardo Dib, Diretor do Motel 
Lush e Presidente ABMOTÉIS/APAM e Felipe 
Martinez, Diretor do Motel Lush e Presidente 
ABMOTÉIS/APAM.

Dia 13 de setembro - André Noer, Diretor 
Comercial da Vega I.T e a Gerente de operações, 
Carla Carboni vão falar sobre  Como construir 
a reputação da sua empresa. E quem fecha 
a grade de programação desse Talks é 
Felipe Bogea, Sócio-fundador da Agência 
Face 2 Face, que falará sobre Automação de 
marketing como diferencial competitivo no 
setor hoteleiro.
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Hostel Talks

Nesse espaço, dentro do Hostel Experience, 
acontecerá o Hostel Talks, um ponto de encontro 
para profissionais da hostelaria com fornecedores.  
Entre os palestrantes estão os principais nomes 
do mundo da hostelaria do Brasil, América Latina 
e Europa. A curadoria de conteúdo é de Marina 
Moretti, do Ô de Casa Hostel.

principais tendências do setor, em aulas-show com 
renomados chefs dos principais hotéis do Brasil em 
todos os dias do evento.

Hostel Experience
Além de antecipar as tendências desse tipo de 

meio de hospedagem, trará talks e networking para 
o setor. Com assinatura de Silvia Galiotto, da Paulo 
Lúcio de Brito Arquitetura, o evento mostrará como 
o design criativo e jovem é uma tendência desse 
mercado. Espaços interativos, como mesa de jogos 
e bar, grafites e áreas verdes levam o hóspede a 
um espaço público descontraído. “A Equipotel é 
uma grande oportunidade para donos de hostels 

e futuros investidores encontrarem soluções da 
hotelaria que possam ser aplicadas em hostel. 
Pensamos o espaço trazendo esse olhar hoteleiro 
e tendências em métodos construtivos, design e 
produtos”, explica Silvia.

Suite Conceito
Para o setor de luxo, a arquiteta Bibiana Menegaz, 

do escritório Arquitetura de Atmosfera, traz a Suíte 
Conceito, um ambiente que proporciona o que há 
de mais novo para a hotelaria de alto padrão. “São 
tendências emergentes em sustentabilidade, luxo, 
tecnologia e inovação que estão influenciando 
a direção futura da indústria da hospitalidade. A 
tecnologia pode ajudar os hoteleiros de luxo a criar 
experiências autênticas e sem esforço, que otimizem 
as operações e agreguem valor ao cliente”, explica 
Bibiana sobre seu projeto.

Fitness Center
Espaço idealizado pela Rentv, o Fitness Center 

traz as últimas tendências em equipamentos 
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para academia, além de aulas experimentais 
com profissionais da área.

Lobby Equipotel

É um espaço de uma recepção com tudo o 
que há em um lobby de hotel. Ele foi projetado 
pela arquiteta Ingrid Zarza, apresentando as 
tendências da arquitetura para a hotelaria desde 
a entrada principal do evento. A arquiteta explica 
que “O diferencial está em proporcionar diferentes 
experiências sensoriais, com o objetivo de oferecer 
ao visitante uma sensação única de hospitalidade”. 
Trazendo a tendência da natureza para seu 

conceito, o ambiente marca a transição da entrada 
com a área de exposição. “Esta será minha primeira 
participação desenvolvendo um projeto para o 
evento. Já visitei a feira em anos anteriores, mas 
este ano estou entusiasmada por fazer parte dos 
bastidores”, comenta.

Spa Sensorial

O objetivo do Spa Sensorial é surpreender o 
visitante com a mistura de sensações que terá 
neste ambiente. São ideias inspiradoras para 
renovar o spa de meios de hospedagem. O espaço 
foi desenhado pela arquiteta Marisa Costa.
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Business Center

Esse espaço contará com encontros de negócios 
durante os quatro dias de evento, com diversos 
nomes da hotelaria. No ano passado os dois dias de 
rodadas de negócios com fornecedores geraram 
cerca de R$ 189 milhões. Neste ano a expectativa 
de geração de negócios é bem maior com esses 
novos eventos que fazem parte da programação.

No dia 10 de setembro o FOHB – Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil, promove seu 
Encontro Corporativo de Compras, reunindo 
gestores das redes associadas e fornecedores. 
A rodada conta com fornecedores dos grupos 
BRF, Itambé, Versado, Rodic, Realgems, Glasart, 
Camesa, Piemme/Paini, Universo Móveis e Wier. 
Enquanto os compradores serão representantes 

das redes Accor, Atlantica, GJP, Hotelaria Brasil, 
Estamplaza, Atrio, Travel Inn, Golden Tulip, Slaviero, 
Transamerica, Intercity e Deville. Orlando de 
Souza, Presidente-executivo do FOHB, destaca: 
“Este Encontro de Compras é uma maneira de 
fornecedores e compradores de diferentes áreas 
do setor estarem em contato e terem encontros 
objetivos. Esta é uma estratégia de otimização de 
recursos, e temos certeza de que cada rodada será 
proveitosa”, diz Souza.

No dia 11 de setembro a DIEFS - Distribuidora 
Especializa em Food Service realiza a Rodada de 
Negócios Food Service para convidados. Estarão 
presentes 18 distribuidores do Brasil e da América 
Latina, como: Irmãos Avelino, Sorvepan, Riberdoces, 
Karne Keijo, Nova Safra, Rio Quality, Pennachi, Fortali, 
Diskpan, DB Brasil, Medeiros, Taf, Bello Alimentos, 
Asa Branca, Casa do Sorveteiro, Sorvepani, Logsa 

Orlando de Souza: “Este Encontro de Compras é uma 
maneira de fornecedores e compradores de diferentes 

áreas do setor estarem em contato mais facilmente”

e Blancaluna. A rodada de negócios consiste em 
reuniões individuais de 20 minutos com cada 
distribuidor do grupo.

O Consultor Enzo Donna, Coordenador e criador 
do DIEFS destaca que: “Após constatar que o setor 
de alimentação fora de casa vive um crescimento 
significativo, percebemos a necessidade de formar 
um grupo para atender esse complexo mercado de 
forma especializada. Buscamos ser a referência no 
atendimento e fornecimento de produtos e serviços 
para o canal. O objetivo é ser percebido como a 
melhor opção de abastecimento para o operador”, 
revelou Donna.

No dia 12 de setembro a Ameris by Nobile 
homologará fornecedores através do Hotelshop, 
uma plataforma digital de marketplace que 
proporciona ao hotel poder de compra, redução 
de custos, segurança e confiança em produtos 
de hospitalidade. Organizado pelo Grupo Nobile, a 
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empresa afirma que “na plataforma, o fornecedor 
oferece seus produtos para a hotelaria em uma 
rede com mais de 300.000 quartos, o que propicia, 
em razão do volume de negócios, condições de 
redução de custos para os compradores”.

E no dia 13 de setembro haverá o encontro de 
Investidores Hoteleiros by Rezeke & Azzi Advogados. 

A palestra de Márcia Rezeke fecha a grade de programação

A profissional Marcia Rezeke fará uma palestra 
sobre novas oportunidades de negócios dentro 
do universo hoteleiro e imobiliário, destinada a 
empresas hoteleiras.

Hosted Buyers
Decisores finais do Brasil e da América Latina 

marcarão presença nesse ano na Equipotel. Haverá 
gestores de meios de hospedagem do Brasil e 
da América Latina, convidados pela organização 
do evento para compor a primeira edição do 
programa Hosted Buyers. O grupo conta com cerca 
de 50 profissionais, selecionados criteriosamente 
por serem importantes decisores finais em suas 
empresas. Os participantes do programa circularão 
no evento com uma credencial de cor diferenciada, 
e foram selecionados por conta de seu perfil 
profissional e forte poder de decisão. “Trazer esses 
compradores reforça que a Equipotel se reinventa 
a cada edição e investe para que o evento seja o 
ponto de encontro para que o mercado possa fazer 
networking e os melhores negócios. Essa é a primeira 
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Selo Hospitalidade by Revista Hotéis
Depois do sucesso ocorrido no ano passado, em 

que 35 expositores apresentaram 55 novidades, 
nesse ano a procura foi bem maior. O Selo 
Hospitalidade é uma iniciativa da Equipotel para 
reconhecer os principais lançamentos que são 
destaque no mercado. Com curadoria da Revista 
Hotéis e do Conselho Consultivo da Equipotel 
(composto por representantes de grandes meios 
de hospedagem) o Selo Hospitalidade contempla 
os produtos de expositores considerados 
inovadores pela banca, após uma criteriosa 
avaliação. Os produtos selecionados estão com o 
adesivo do Selo Hospitalidade no estande durante 
toda a Equipotel.

O selo é uma ação para promoção de produtos 
que agreguem inovações tecnológicas, de design, 
sustentabilidade ou de funcionamento. Cada 

expositor pôde inscrever, gratuitamente, até 
cinco produtos diferentes. E entre as exigências 
para ser selecionados estavam: Ter sido lançado 
entre outubro/2018 e agosto/2019, ou ter previsão 
de chegada nas lojas durante o ano de 2019; Ser 
comercializada; Estar obrigatoriamente exposta 
na Equipotel 2019; Apresentar uma inovação 
em termos de redução de custo operacional e 
maximização do serviço prestado; ou inovação no 
design; ou inovação quanto ao uso ou aplicação e 
ou inovação sustentável.

edição do Hosted Buyers, mas temos certeza de 
que será um grande sucesso”, explica Thais Faccin, 
Gerente de produto da Equipotel.
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Arquitetura e Decoração
Colchões Castor

A Colchões Castor traz para a 57ª Equipotel, 
o Colchão Green Pocket, composto por espuma 
macia D24 + D20 + D45 com poliol de soja + fibra de 
coco + fibra de sisal + D20 na base. Suas bordas são 
de espuma reciclada e o revestimento é de poliéster 

reciclado + algodão orgânico + biolowsoft e malha 
bouclê. O produto tem 32cm de altura/Box 27cm/
Pés 13cm. A novidade foi certificada com o Selo 
Hospitalidade da Equipotel. A Colchões Castor está 
localizada no estande E30.

Fio a Fio

A Fio a Fio mostra na Equipotel 2019 a nova 
peseira de tricot personalizada, com medidas de 
acordo com a solicitação do cliente; personalização 
em até quatro cores; material resistente composto 

Veja as empresas contempladas com o Selo Hospitalidade
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Móveis Delucci

A Móveis Delucci apresenta na 57ª Equipotel 
a Mesa Bamboo, uma mesa de jantar 
redonda para uso corporativo, composta 
por tampo e base em madeira de jequitibá 
maciça, envernizada com pé central em aço 
carbono pintado. A novidade recebeu o Selo 

Roca

A Roca apresenta na 57ª Equipotel a tecnologia 
Coldstart, criada para reduzir o consumo de 
água e energia na hospitalidade. As torneiras, 
em cinco diferentes modelos, estão expostas no 
espaço da empresa. Outro destaque é a união 
da Celite com a Harpic na criação da tecnologia 
Smart Clean, o primeiro dispositivo de limpeza 
acoplado à caixa sanitária. Ambas as novidades 

por 50% de algodão e 50% de acrílico; durabilidade 
e resistência a lavagem industrial; e possibilidade 
de criação de estampas exclusivas ou aplicação da 
logo do cliente.

Hospitalidade da Equipotel. Visite o estande na 
Rua K43.
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Versado

A empresa especializada na fabricação de 
mobiliário para hotéis e outros segmentos teve 
cinco lançamentos reconhecidos com o Selo 
Hospitalidade da Equipotel. São eles: o aparador 
diamante; a cabeceira de cama Trio; o criado mudo 
Smart; a mesa ampulheta Versado; e o painel ripado 
Vértigo Versado. Visite o estande na Rua H53.

foram reconhecidas com o Selo Hospitalidade da 
Equipotel. Visite o estande na Rua F42.

Trousseau

O Pillow protetor de colchão All Comfort é 
feito de tecido externo 300 fios 100% algodão, 
possui protetor impermeável, porém sem toque 
“plastificado”; pillow matelassado que proporciona 
conforto extra e medidas padrões: 1,93 x 2,03 / 
1,63 x 2,03 / 1,43 x 2,03 / 1,03 x 2,03. A novidade foi 
trazida pela Trousseau para a 57ª Equipotel e é 
reconhecida com o Selo Hospitalidade do evento. 
Visite o estande na Rua H30.
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Cozinhar e Servir
Cozil

A Cozil mostra a linha Compact Line, indicada 
para ambientes que precisam de melhor 
aproveitamento de espaço na cozinha profissional 
e capacidade produtiva. A solução apresentada foi 
reconhecida com o Selo Hospitalidade da Equipotel. 
Visite o estande na Rua G82.

Freecook Prática
A Freecook Brasil apresenta a nova processadora 

de alimentos CA 301. A solução, agraciada com o 
A Prática recebeu o Selo de Hospitalidade da 

Equipotel pela inovação com o novo forno da linha 

Selo Hospitalidade da Equipotel, faz cortes perfeitos, 
rodelas, fatias onduladas, cubos, pica, rala, faz 
batata palito e purê. Visite o estande na Rua G83.
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Speed Ovens, que possui design moderno, elegância 
e tecnologia, além de ser compacto, possuir a maior 
câmara de cocção de sua categoria e um painel 
touch screen intuitivo, com programação para mais 
de 1.024 receitas. Visite o estande na Rua B30.

Scheer
A Scheer leva à 57ª Equipotel a Churrasqueira 

Cooktop, exclusiva e patenteada, que revolucionou 

o conceito de fabricação, instalação e integração 
da churrasqueira doméstica a outros ambientes. O 
acabamento é em chapas de aço inox escovado 
e se alinha aos diferentes padrões de cozinhas e 
espaços gourmet, agregando valor à decoração. A 
novidade foi reconhecida com o Selo Hospitalidade 
da Equipotel. Visite o estande na Rua K63.

Schipper
A Schipper traz para a Equipotel 2019, as linhas 

Bonna e Costa Nova de cerâmicas para a cozinha. 
A linha Costa Nova é feita com cerâmica de 
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Venâncio
A Venâncio apresenta o novo modelo de 

fogão industrial com queimador regular, no 

baixa porosidade e alta resistência que permite 
decorações diferenciadas quando comparadas 
às porcelanas. Já a Bonna é um tipo de porcelana 
fabricada na Turquia e, pela Schipper, recebeu 
uma nova receita que não leva o componente 
Alumina. Por essas soluções, a empresa recebeu 
o Selo de Hospitalidade da Equipotel. Visite o 
estande na Rua F12.

qual o aquecimento da panela é único e 
exclusivamente por meio da chama. Possui o 
VT Burner, que propaga o aquecimento pela 
radiação infravermelha, diminuindo os gastos 
com energia e otimizando o tempo de cocção 
em cozinhas de restaurantes. A novidade valeu 
à empresa o Selo de Hospitalidade da Equipotel. 
Visite o estande na Rua H12.
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Relax e Bem-Estar
Aqualax Azaleia

Básico Aroma 

A Aqualax  é uma empresa especializada na 
fabricação de banheiras de hidromassagem e traz 
para a 57ª Equipotel a nova linha de modelos de 
banheiras, spas e ofurôs da marca, todos com o 
certificado de segurança do Inmetro, conforme a 

A Básico Aroma divulga na 57ª Equipotel a 
nova máquina de aromatização automatizada 
BA007, indicada para áreas comuns e de 
maior dimensão. O equipamento utiliza uma 
tecnologia de difusão de nano partículas, que 
transforma fragrâncias líquidas em vapor seco, 
proporcionando uma distribuição uniforme e 
constante. A inovação foi reconhecida com o 
Selo de Hospitalidade Equipotel.

Winterhalter

A Winterhalter apresenta a nova lavadora 
de louças de abertura frontal, a UC, que pode 
ser encontrada nos tamanhos, S, M, L e XL. 
O equipamento lava desde copos, louças e 
talheres até bandejas, caixas, utensílios e GN. 
A novidade recebeu o Selo de Hospitalidade 
da Equipotel e pode-se conferir todas as suas 
funcionalidades no espaço da empresa dentro 
da feira. Visite o estande na Rua E82.

portaria 371 de 29/12/2009. A inovação da empresa 
também a fez receber o Selo de Hospitalidade da 
Equipotel. Visite o estande na Rua N83.

Morane 

A Morane Outdoor Solutions mostra na 57ª 
Equipotel a Sintepalha, que se apresenta como 
a cobertura perfeita para áreas externas de 
piscinas, quiosques, pergolados, telhados, entre 
outros. A Sintepalha é prática, possui aspecto 
idêntico aos de fibras naturais, é durável e 
requer pouca manutenção. A solução recebeu o 
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Playmove

Royal Saunas

Realgem´s

A Playmove traz para a 57ª edição da Equipotel 
a nova geração da PlayTable, a mesa interativa 
que reúne brincadeira, tecnologia e conhecimento, 
além e garantir acessibilidade a crianças com 
deficiências. O conteúdo é composto por mais de 70 
jogos educativos, 70 livros digitais e 200 vídeos, entre 
clipes musicais  e desenhos animados. A novidade 
recebeu o Selo Hospitalidade da Equipotel. Visite o 
estande na Rua N50.

A Royal Saunas traz para a 57ª Equipotel a 
Cabine de Sauna de Infravermelho Detox, uma 
sauna seca que usa os raios de infravermelho, os 
raios bons do sol, para proporcionar uma sessão 
de sauna extremamente relaxante e revigorante. 
As saunas usam o cedro canadense orgânico 
livre de tóxicos ambientais que proporcionam um 
detox profundo, queimando até 600 calorias em 
30 minutos de sessão. A inovação recebeu o Selo 
Hospitalidade da Equipotel. Visite o estande na 
Rua M83.

A Realgem´s trouxe para a Equipotel 2019, 
a linha Luxury Organics, uma linha de luxo 
completa, produzida com plástico de amido de 
milho e acessórios em papel kraft, sem nenhum 
tipo de cola. A linha possui uma caixa para 
facilitar a acomodação dos produtos, o que 
agiliza o processo de reposição por parte das 

Selo Hospitalidade da Equipotel. Visite o estande 
na Rua N82.

camareiras, e evita a troca de produtos nesse 
momento. A Realgem´s também leva o Selo 
Hospitalidade da Equipotel. Visite o estande na 
Rua F02.

ABB 

A ABB – marca especializada no controle de 
edifícios, também demonstra capacidade para 

Tecnologia e Segurança
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APP Sistemas

Ask Suite

Bitz Softwares

Super Safe 

A APP Sistemas participa da 57ª Equipotel 
com um lançamento especial: trata-se do 
Hits, a 5ª geração de PMS desenvolvidos pela 
empresa, reflexo de suas mais de três décadas 
de experiência no ramo. A palataforma reúne 
o que há de mais moderno e funcional para 
o segmento de hospitalidade e é indicada 
para empreendimentos hoteleiros de todos 
os portes e perfis. A APP Sistemas também foi 
agraciada com o Selo Hospitalidade. Visite o 
estande na Rua E52. 

A Ask Suite traz para a Equipotel 2019 o 
E-mail Inteligente, uma ferramenta integrada 
ao Gmail que tem o objetivo de otimizar o 
tempo das centrais de reservas e padronizar 
o atendimento. Pela inovação, que está 
sendo demonstrada no espaço da empresa 
na 57ª Equipotel, a Ask Suite recebe o Selo 
Hospitalidade. Visite o estande na Rua D41.

A Bitz Softwares apresenta na 57ª Equipotel 
a solução Meu Hotel/Webcheck-in (WhatsApp), 
um módulo que envia para os hóspedes 
em seu número de WhatsApp, previamente 
informado no ato da reserva, informações 
pertinentes sobre a estada. A demonstração 
desta e outras soluções são apresentadas 
pelos especialistas no espaço da empresa na 
feira. A Bitz Softwares também recebeu o Selo 
Hospitalidade da Equipotel. Visite o estande 
na Rua B53.

A Super Safe participa da 57ª Equipotel 
trazendo como novidade o Bloqueador de 
Energia Proximity, que tem como finalidade, 
evitar o consumo de energia quando o hóspede 
está fora do apartamento. Feito em ABS, 
resistente a riscos e manchas, o equipamento 
possui tecnologia anti-vandalismo e facilidade 
de manutenção. A inovação conferiu a 

atender quartos de hotéis. O ABB Room Master 
Smart Kit automatiza o ar condicionado, a 
iluminação e o controle de cortinas e persianas 
nos quartos, além de controlar as tomadas. A 
solução é apresentada na 57ª Equipotel e leva 
o Selo Hospitalidade pela inovação. Visite o 
estande na Rua H101.
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O Selo Hospitalidade também contemplou 
as seguintes empresas: Alfatec, pelo novo chair 
broiler industrial a gás modelo CP-CB36-M; a 
Glasart, pelos produtos da Linha Display Wood, 
Pista Quente Fria Dupla e Protetor Salivar Sigma 
Luxo; a Crismoe Metalworks, pela linha de barras 
de apoio removíveis Snapself; a Camesa, pelos 
travesseiros da linha Neo Prime; a Doimo Brasil, 
que trouxe ao evento as novidades Banqueta 
Ale, Poltrona Boss e Poltrona Moi; a  Espaço & Cia, 
pelo Piso Conectado e H KAP Plus; a Keter, pelas 
espreguiçadeiras Pacific Sun Longer e Atlantic 
Sun Longer; a PMS Solutions, pelos purificadores 
da linha D´água; a Nonius, pelo aplicativo Nonius 
Brand App; a Thermomatic, pelo desumidificador 
de ar profissional Desidrat New Plus; a Totvs, 
pelo Thex Pos, software de Ponto de Venda para 
hotéis; a Vega I.T., pela plataforma Veja Hotel 
Experience; a Algardata, pela solução Unyk TV; e 
a Rodic, pela luminária externa autogeradora de 
energia modelo Space.

empresa o Selo Hospitalidade da Equipotel. 
Visite o estande na Rua A57.
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Confira algumas das novidades que serão apresentadas na 
Equipotel 2019

Husqvarna

A Husqvarna, empresa sueca e fabricante 
de equipamentos para manejo de áreas 
verdes, participa pela segunda vez da Equipotel 
e, dessa vez, traz como carro-chefe o robô 
cortador de grama denominado Automower. O 
equipamento é capaz de trabalhar 24 horas por 
dia em diferentes tipos de gramado e terrenos 
em qualquer condição climática, inclusive sob 
chuva. Quando sua bateria está no fim, ele retorna 
automaticamente para a sua estação de carga e 
conta com sistema antifurto, navegação por GPS 
e tecnologia de conectividade via aplicativo de 
celular. Visite o estande na Rua B43.

Americanflex
A Americanflex também apresenta novidades 

nesta edição da Equipotel. A empresa, que acaba 
de completar 61 anos de mercado, mostra na feira o 
Box Tela Mesh, com revestimento de alta resistência 
que inibe a propagação de chamas e é de fácil 
higienização, além de possuir apelo decorativo 
moderno no seu visual. O Colchão Seis Estrelas, que 
reúne as mais sofisticadas tecnologias e materiais 

para a garantia da satisfação do hóspede e o 
retorno do Colchão Madson, sucesso de vendas em 
anos anteriores, são outros destaques da empresa 
na Equipotel 2019. Visite o estande na Rua G52.

Foco Tecnologia & Marketing

A Foco Tecnologia & Marketing, empresa 
fornecedora de soluções de tecnologia para 
gestão hoteleira com sede em São Paulo, traz para 
a Equipotel 2019 suas ferramentas de reservas 
diretas e distribuição, que objetivam o aumento da 
ocupação em hotéis, pousadas e outros meios de 
hospedagem. A empresa mostra na feira como o 
hoteleiro deve aliar as soluções de tecnologia (site, 
motor de reservas, landing pages, cupons, gatilhos 
rápidos, recuperação de carrinho, fidelidade e 
promoções) com uma boa gestão de mídias sociais, 
produção de conteúdo relevante e padronização 
visual em todas as plataformas de vendas on-line. 
Visite o estande na Rua C50.

Hathas
A Hathas é uma empresa fundada em 2010, 

especializada em aromatização de ambientes 
e marketing olfativo. Sediada em São José dos 
Campos, no interior paulista, Hathas traz para a 
57ª Equipotel a linha Ambiaroma, que consiste 
em um purificador de ar elétrico profissional 
que opera por meio da evaporação de calor. 
Ele emite constantemente uma fragrância no 
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Macam Brasil
A Macam Brasil é uma empresa focada em 

soluções criadas a partir do plástico de engenharia 
de alta resistência, que são aplicados, por exemplo, 
a armários plásticos, portas vai e vem de ABS, portas 
vai e vem de PVC, carrinho cuba, entre outros. A gama 
de produtos atende variados setores da indústria 
e comércio como restaurantes, hotéis, shoppings, 
hospitais, bares, frigoríficos, supermercados 
e cozinhas industriais. Todos os produtos são 
projetados para atender os setores da indústria 
alimentar e agroindustrial, tanto nas normas da 
Anvisa quanto nas normas regulamentadoras da 
segurança e saúde do Ministério do Trabalho e 

ar de maneira homogênea, para um ambiente 
agradável e confortável. O produto não 
mancha, não estraga móveis, pisos, tecidos 
e nem os contamina. É econômico e oferece 
uma cobertura extensa de 375m³, no tamanho 
grande, e 75m³ no tamanho pequeno, com 
duração de 700 horas. O produto também 
conta com sistema anti-roubo e possui design 
projetado para atender ambientes de grandes 
dimensões. Visite o estande na Rua O83.

nas questões e necessidades apresentadas pelos 
clientes e seus projetos. Visite o estande na Rua N73.

PMS Solutions
A empresa portuguesa PMS Solutions participa 

da 57ª Equipotel, onde apresenta a linha de 
produtos D´Água. As máquinas purificadoras dessa 
linha permitem não apenas a purificação de 
água potável sem gás como também água com 
gás, eliminando a necessidade da compra dos 
produtos em garrafas. O conceito permite ao hotel 
customizar sua própria garrafa de vidro com o 
nome do empreendimento, criando um diferencial 
e agregando rendimentos à receita do hotel, que 
pode comercializar a garrafa como souvenir. 
Hotéis e marcas como Iberostar, Tivoli, Accor e o 
Grande Hotel Águas de São Pedro já fazem uso da 
tecnologia. Visite o estande na Rua J63.

Tomberlin
A Tomberlin marca presença na 57ª Equipotel, 

apresentando novas tecnologias em composição 
de cadeiras, como encostos flexíveis, espumas com 
alta densidade e percintas e maior confortabilidade 
nos assentos. Na linha de hotelaria, a novidade 
fica por conta da mesa escamoteável com novo 
design e tecnologia que permite a conectividade de 
energia por meio de tomadas para computadores, 
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celulares e conexão via cabo USB. Visite o estande 
na Rua D02.

Metalworks Crismoe

A Metalworks Crismoe, fundada em 1987, é uma 
empresa fabricante de acessórios para banheiros 
com sede em Cotia, na Grande São Paulo. Para 
a 57ª Equipotel a marca traz a linha Snapself, 
que possui uma característica única: as peças 
são removíveis e sua reinstalação é simples e 
rápida, sendo concluída em poucos minutos. 
Quando removidos, os pontos de apoio recebem 

uma tampa, que harmoniza com a decoração, 
garantindo produtos que atendem as normas 
ABNT NBR 9050 e máxima ocupação de suas 
unidades. Visite o estande na Rua B61.

Kaballa Indústria e Comércio de Plásticos

Referência no segmento de utilidades em 
acrílico e policarbonato há 19 anos no Brasil, a 
Kaballa Indústria e Comércio de Plásticos lança 
na edição 2019 da Equipotel São Paulo o novo 
porta-bolo.



Entrevista
Newsletter | Equipotel 2019

42

Expositores
Newsletter | Equipotel 2019

Camesa
A Camesa é uma marca especializada em 

desenvolver e comercializar linhas de cama, mesa, 
banho e decoração. Presente pela segunda vez na 

O utensílio é ideal para o armazenamento com 
mais higiene e praticidade, aliado à sofisticação 
e beleza, dos mais variados pratos, mantendo-os 
sempre bem conservados. Visite a empresa no 
estande M80.

Totvs

Faitec

A Totvs, gigante brasileira no segmento de 
software de gestão, apresentará na Equipotel 
2019 o PDV mobile, que reúne todas as operações 
necessárias para pontos de venda, principalmente 
de alimentos e bebidas, e permite que essas 
operações sejam feitas mesmo em ambiente offline, 
com sincronização automática após a conexão.

A solução elimina a necessidade de comandas 
físicas e, por ser hospedada em nuvem, pode ser 
acessada via web, dispensando a necessidade de 
fazer o download de aplicativos para acompanhar 
e realizar vendas.

A Totvs também disponibilizou o cardápio 
digital, no qual o próprio hóspede realiza pedidos de 
alimentos e bebidas por meio do seu smartphone. 
A solução também é hospedada em nuvem e 
não requer download de aplicativos, podendo 
ser acessada pela web. Ambas as novidades já 
atendem as normas estabelecidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados, que entra em vigor em 
agosto de 2020. Visite o estande na Rua D72.

A Faitec, empresa pioneira no segmento de 
tecnologia em cloud computing, com 18 anos 
de atuação no mercado, participa pela terceira 
vez consecutiva da Equipotel, onde mostra a sua 
solução de BI – Business Inteligence, o FTC_BI, 
que pode ser integrado com todos os PMS do 
mercado, entre outras novidades. A empresa 

Vega I.T.

A Vega I.T., empresa de soluções tecnológicas 
voltadas para o segmento de hospitalidade, 
participará da 57ª Equipotel “em busca de maior 
conectividade com seus clientes e visitantes da 
feira”, segundo a empresa.

No espaço da Vega I.T., os visitantes vão 
encontrar interatividade e ações de Design Thinking, 
que envolverão todos na criação de produtos. A 
participação na feira também marca o início da 
parceria entre a Vega I.T. e a ABMotéis, apoiadora desta 
edição da Equipotel. Visite o estande na Rua F53.

destaca também a presença de especialistas 
para a elucidação de dúvidas sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados e a comemoração de 
novas parcerias.

Além disso, Fábio Santana, CEO da Faitec, 
ministrará em parceria com Marcos Gonçalves, 
CEO da Visotech, uma palestra no espaço Café 
do Saber com o tema “PMS Centralizado e a 
Importância da Manutenção do Banco de Dados” 
no dia 12/09 às 20h00. Visite o estande na Rua B70.
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Equipotel, a Camesa também participa do Encontro 
Corporativo de Compras, que acontece no primeiro 
dia da feira, realizada entre 10 e 13 de setembro.

Para esta edição, a marca apresenta novidades 
exclusivas da linha Hotel Selection, desenvolvida 
especialmente para o segmento de hospitalidade e 
composta por lençóis, fronhas, cobertores, toalhas 
e travesseiros. Entre os destaques, o lençol 300 fios 
da linha Luxury, composto de 60% de algodão e 40% 
poliéster com fio penteado e mistura íntima; e o 
travesseiro Neo, com medida de 50x90 e tecnologia 
exclusiva que imita a sensação de pluma de ganso. 
A Camesa conta com duas fábricas em São Paulo e 
um centro de distribuição em Santa Catarina. Visite 
o estande na Rua B02.

Nonius

A Nonius é uma empresa portuguesa, que possui 14 
anos no mercado desenvolvendo produtos tecnológicos 
que elevam a experiência do setor de hospitalidade. Desde 
o online Check-in, passando pela gestão de Internet, TV 
Interativa, Cast, Signage até Mobile Key, a empresa está 
presente em toda a jornada digital do hóspede. 

Para a edição da Equipotel deste ano a Nonius 
apresentará algumas ferramentas que permitirão aos 
hotéis conhecerem seus hóspedes e oferecerem serviços 
e atendimento personalizados. Alguns destaques 
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In Garden

A empresa, especialista em móveis para 
varandas, piscinas e jardins,  irá apresentar novos 
designs em poltronas oferecendo total conforto 
e durabilidade, juntamente com os Ombrelones 
que fornecem proteção UV 50+ e blackout contra 
raios solares, otimizando a proteção do usuário e 
potencializando a experiência de lazer. A In Garden 
é uma das poucas empresas que oferecem esse 
tipo de proteção. Visite o estande na Rua L80.

são: Gerenciamento de Internet com Guest Big Data, 
Aplicativo para hóspede e GuestU Phone, Check-in online, 
IPTV, Chromecast e Sinalização Digital. Visite no estande 
na Rua B33.

Thermomatic

A Thermomatic, empresa especializada em 
desumidificadores profissionais, reservou para a Equipotel 
2019 a divulgação dos desumidificadores da Linha 
Desidrat, desenvolvidos com tecnologia de ponta e feitos 
para atender a todas as exigências. 

Também poderão ser vistos os modelos já consolidados 
no mercado: Plus 5000, New Plus 150, New Plus 1000 e Purifik 
Air. As novidades são os modelos Max 500 e Plus 300. 
Especialistas estão presentes no espaço da empresa para 
atendimento e consultoria sobre projetos e modelos mais 
adequados para cada perfil de empreendimento. Visite o 
estande da empresa na Rua F72.

NewHotel
As equipes da NewHotel Check-in do Brasil e de 

Portugal estarão presentes na 57ª Equipotel para mostrar 

Visotech 

A Visotech apresenta na 57ª edição da Equipotel 
soluções em tecnologia da informação para o setor 
hoteleiro, como consultoria prévia para abertura 
do empreendimento, consultoria e gerenciamento 
dos sistemas hoteleiros (CMNET, TOTVS, ESOLUTION, 
DESBRAVADOR, ORACLE MICROS), telecom e licenciamento 
de produtos e negócios.

A empresa também oferece opções com parceiros 
comerciais, como Outsourcing de data center, que possui 
servidores de última geração, serviços de especialistas em 
banco de dados, sistemas de gerenciamento de internet 
com serviços de Hotspot e IPTV. Do início ao fim do processo 
de implantação de um hotel, o hoteleiro pode contar com 
analistas especializados que atuam na Visotech. Visite o 
estande na Rua A73. 

ao público as inúmeras funcionalidades de seus produtos, 
que se adaptam com excelência em todos os segmentos 
de negócios, como hostels, pousadas, hotéis e resorts.

A NewHotel Check-in está há 35 anos no mercado, 
tendo conquistado espaço em mais de 60 países, 
crescendo a cada ano e desenvolvendo soluções cada 
vez mais modernas e disruptivas para a hotelaria. Visite o 
estande da empresa na Rua B-52.






